
ПРОЕКТ BG051PO 001-2.3.02-0339 
„Подобряване условията на труд на работни места в 

«Оптеко и партньори» ООД” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 
 

Инвестира във вашето бъдеще! 
 
 

 
Въведена Система за управление на здравето и безопасността съгласно 

изискванията на стандарт BS OHSAS 18001:2007 по проекта 
 

С изпълнение на дейностите по проект № BG051PO001-2.3.02-0339 „Подобряване 
условията на труд на работни места в „Оптеко и партньори” ООД”, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, е въведена Система за 
управление на здравето и безопасността съгласно изискванията на стандарт BS OHSAS 
18001:2007.  

Проведена е процедура за избор на изпълнител за „Разработване на стандарти за 
безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технологии – 
OHSAS 18001 (CPV 79417000)“, чрез една оферта. Кандидатът който бе избран за изпълнител е 
СТМ „Консулт 2004“ ЕООД. 

Поддейностите извършени от СТМ „Консулт 2004“ ЕООД, въз основа на сключения 
договор са следните: Диагностика на управлението за съответствие с изискванията на BS OHSAS 
18001: 2007 и действащата нормативна база; Разработване на СУЗБР и Внедряване на СУЗБР.  

Документите създадени към Системата за управление на ЗБР са следните:  
• Политика по ЗБР  
• Наръчник по ЗБР разработен и внедрен съгласно изискванията на BS OHSAS 

18001:2007 и националните нормативни документи 
• Процедура по БЗР ПБЗР – 4.3-1 Оценка на риска за здравето и безопасността 

на персонала  
• Процедура по ЗБР ПЗБР – 4.4-2 Управление на Документите  
• Процедура по ЗБР ПЗБР – 4.4-3 Управление на Дейностите  
• Процедура по ЗБР ПЗБР – 4.4-4 Планиране на действия при извънредни 

ситуации и способност за реагиране  
• Процедура по ЗБР ПЗБР -4.5-5 Управление на несъответствия  
• Процедура по ЗБР ПЗБР – 4.5-6 Коригиращи и превантивни действия  
• Процедура по ЗБР ПЗБР -4.5-7 Управление на Записите  
• Процедура по ЗБР ПЗБР -4.5-8 Вътрешни одити  

Разработването и въвеждането на СУЗБР дава възможност на „Оптеко и партньори” 
ООД да управлява и минимизира рисковете за трудовото здраве на своите служители и тези 
към които е насочена дейността й като използва Системата за управление, състояща се от 
елементите на BS OHSAS 18001. Предстои сертификация на Система за управление на здравето 
и безопасността при работа по BS OHSAS 18001, чрез която се демонстрира ангажираността на 
ръководството за осигуряване безопасна работна среда и защита на служителите и други 
заинтересовани страни от злополуки и инциденти. 
 

 

 
 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. 
Оптеко и Партньори ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при 

никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или 
Агенцията по заетостта. 

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. 


